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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA SECCIONAL 

- MOSSORÓ DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 14ª REGIÃO 

 

Ao décimo sexto dia do mês de outubro de 2020 (dois mil e vinte), às 19 horas, reuniu-se pela 

Plataforma Google Meet, os membros da Seccional do Conselho Regional de Serviço Social da 14ª 

Região, Luana Miranda de Queiroz – Coordenação, Raíssa Paula Sena dos Santos – Secretária 

(temporária), Karina Maria Bezerra Rodrigues Gadelha – Tesoureira (temporária) e Nayara da Silva 

Araújo - 3ª Suplente, e as assistentes sociais: Maria Tereza, Lívia Maria, .  A reunião baseou-se na 

seguinte pauta: 1) Apresentação da Gestão, 2) Afastamento de conselheiras, 3) Propostas de 

campanha e Interiorização 4) Território de Jurisdição da Seccional e da Sede, 5) Atividades 

desenvolvidas pela Gestão desde a posse, 6) Apresentação das Comissões, 7) Apresentação das 

redes sociais do CRESS-RN, 8) Discussão e escolha de participação nas comissões e 9) 

Encerramento. A coordenadora Luana Miranda iniciou a reunião com as boas vindas e orientou 

que as (os) assistentes sociais presentes escrevessem no chat o nome completo e o número do 

CRESS. Em seguida as conselheiras da seccional se apresentaram e Luana Miranda informou sobre 

o afastamento de Iury Natasha Vieira de Oliveira e Camila Mesquita Soares, previsto pelo 

Regimento Interno do Conselho Regional de Serviço Social. O mesmo é regulamentado pela 

Resolução CFESS Nº 470/2005 e prevê até duas licenças no decorrer do mandato de até 120 dias, 

podendo ser prorrogada por mais 30 dias. Seguimos a reunião com apresentação das propostas de 

campanha e interiorização: revitalização das comissões, acessibilidade da sede, agente fiscal e 

interiorização da seccional. Karina Gadelha iniciou falando sobre a importância de retomarmos as 

atividades das comissões e a importância da participação da categoria nas mesmas. Com relação a 

acessibilidade da sede foi exposto sobre a possibilidade de mudança de local, pois a mesma não 

possui acessibilidade  e nem espaço amplo para realização de reuniões com a categoria. Karina 

Gadelha falou ainda sobre a nossa proposta do CRESS é realizar concurso público ou pelo menos 

encaminharmos para o concurso, para termos acesso a mais duas agentes fiscais, sendo uma para a 

sede e outra para a seccional de Mossoró. Na proposta de Interiorização apresentamos a figura do 

agente articulador e da criação dos NUCRESS passando a palavra para a conselheira Raíssa Paula 

que apresentou o mapa do Rio Grande do Norte dividido em regiões e como as cidades ficariam 

divididas entre as jurisdições de Natal e Mossoró: as regiões de Assu/Mossoró, Sertão do Apodi, 

Alto Oeste e Região Central Sabugi e Litoral Norte sob a jurisdição da seccional de Mossoró e as 

regiões de Metropolitana Natal, Mato Grande, Agreste Litoral Sul, Trairi, Potengi e Agreste Litoral 
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Sul para jurisdição da sede do CRESS. Com relação a região do Seridó, esta ficará sob a jurisdição 

da sede Natal, mas a previsão é de criação de um Núcleo  NUCRESS naquela região, em que tanto 

Natal quanto Mossoró ficarão responsáveis na no acompanhamento e realização de atividades. A 

conselheira Nayara Araújo repassou as atividades nas quais estávamos envolvidas e que foram 

realizadas desde o dia 15 de maio de 2020, dia de nossa posse: Atividades com a COFI, destacando 

reuniões com demandas no Hospital de Assu e Rafael Fernandes em Mossoró, o envio de ofícios de 

orientação para as prefeituras, a participação da seccional no Fórum de Estágio realizado pelo 

CRESS - RN, e a entrada dos membros da seccional nas comissões existentes na sede. Em seguida 

as conselheiras Karina Gadelha e Raíssa Paula apresentaram as Comissões de Formação e 

Seguridade Social e explicaram a função das comissões. Ao final da exposição foram apresentadas 

as redes sociais do CRESS/RN: Instagram, Facebook, Twitter, e-mail da seccional e o canal do 

Youtube com os programas: #FALAAS, Café com resenha, Lives e Descomplicando. Após 

apresentação por meio de slides foi aberta a discussão e inscrição das participantes para fala. 

Inicialmente inscreveram-se Aline Muras e Lúcia Helena. A primeira questionou se havia código de 

vagas na seccional para ter uma agente fiscal e porque entre as comissões apresentadas não tinha a 

comissão de Ética e Direitos Humanos e a segunda falou da importância de uma maior interação 

entre o CRESS e o Grupo de Trabalho – GT do Sócio jurídico coordenado por Janaína Holanda e 

solicitou que seria interessante que o mesmo fosse reconhecido pelo CRESS-RN. Sobre o grupo, ela 

ainda destacou que o mesmo é formado por assistentes sociais de Mossoró, e que buscam ampliar 

para integrar assistentes sociais de outros municípios e finalizou destacando que uma agente fiscal 

para todo o CRESS é muito pouco. A coordenadora Luana Miranda respondeu, respectivamente, 

aos questionamentos acima: primeiro que o CRESS pretende realizar - pelo menos dar os 

encaminhamentos para a próxima gestão, o concurso público para mais duas agentes fiscais, ficando 

uma em Natal e outra em Mossoró, sendo esta última com código de Mossoró. Falou também que a 

inadimplência atrapalha muito os trabalhos. Sobre a comissão de Ética e Direitos Humanos, Luana 

colocou que foi decidido em pleno que iniciaríamos em 2021, e destacou que Karina Gadelha foi a 

conselheira que destacou a importância de ainda iniciar esse ano. Segundo, sobre o reconhecimento 

do GT SócioJurídico, já foi encaminhado um documento ao CRESS na gestão passada para ser 

reconhecido em portaria como atividade da seccional. Após a discussão abrimos para as 

profissionais escolherem as comissões que gostariam de participar e integrar ficando da seguinte 

forma: Comissão de formação profissional: Alessandra Michelyne Andrade Lima Melo CRESS 

2258, Lucia Helena Dantas Martins CRESS/RN 1581, Valéria Samantha Pereira da Costa 

CRESS/RN 2570. Comissão de seguridade social: Letícia Karoline Brito M Dantas - CRESS/RN 
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6373, Ferdinanda Fernandes Gurgel Rêgo CRESS/RN 3094, Suzaneide Ferreira da Silva Menezes, 

Lucia Helena Dantas Martins 1581, Tâmara Dallyane Lôpo Lima CRESS 2651. Encerramos a 

reunião com o poema A força da União de Bráulio Bessa que traz uma reflexão sobre a importância 

da união principalmente nestes tempos de Pandemia. Não havendo nada mais a ser informada, a 

coordenadora Luana Miranda de Queiroz deu por encerrada a reunião do Pleno e eu Raíssa Paula 

Sena dos Santos, secretária designada para esta reunião, lavrei a seguinte ata que será assinada por 

mim e pelas presentes. 

 

 

 

Mossoró – RN, 19 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

Luana Miranda de Queiroz 

Coordenadora 

Conselheira da Seccional Mossoró 

 

 

Raíssa Paula Sena dos Santos 

Tesoureira 

Conselheira da Seccional Mossoró 

 

 

Karina Maria Bezerra Rodrigues Gadelha 

1ª Suplente – Coordenação 

Conselheira da Seccional Mossoró 

 

 

Nayara da Silva Araújo 

2ª Suplente – Secretária 

Conselheira da Seccional Mossoró 

 

 

 


